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In dil proefschrift wordt een aantal onderzoeken gepresenteerd naar de etiologie (oor- 
zaken) van galsteenziekte. Voorop stonden alcoholgebruik en het gebruik van orale anti- 
conceptiva (de "pil"), en de rol van serumlipiden (vetten in het bloedserum). Deze risico- 
factoren, en enkele andere, werden in patiënt-controle onderzoek hextudeerd. 

De kern van he.t proefschrift wordt gevormd door een reeks van tien artikelen. Net 
eerste is een beschrijving is van de vraagstelling. D e  volgende negen rapporteren de 
onderzoeken per onderwerp. Deze negen artikelen zijn Engels"dag, maar worden telkens 
voorafgegaan door een Nederlandse samenvatting. ]In een inleidend hciofdsruk worden de 
achtergronden geschetst. Een afsluitend hoofdstuk geeft een globale beschouwing over 
de resultaten van de onderzoeken. Tevens geef ik daarin mijn visie up methoden vani 
eiiologisch onderzoek. 

De opbouw van het proefschrift uit artikelen brengt helaas mek zich mee dat er  eialge 
herhaling optreedt iri de beschrijving van de onderzoeksmethode. Daar staat tegenover 
dat ieder artikel als een zelfstandige eenheid gelezen kan worden. D e  meeste lezers die 
ik bij het schrijven van drit proefschrift voor ogen had, zuilen niet cïp beide gebieden, 
etiologie van galsteenziekte en methoden van epidemiologisch onderzoek, even 
deskundig zijn. Om die reden heb ~k de bespreking van bioinedische en epidemiolngn'ache 
achtergronden in de  inleiding en de  bescl-rouwing tractiten te beperken tot hel hoogst 
nw~dznkelijke, en mg bediend van de  Nederlandse taal. 

Het eerste artikel werd geschreven bij de start van het onderzoek, en geeft de 
toenmalige aichterpc~nden en de centrale laypothesen weer. Alcoholgebruik zou kunnen 
beschermen tegen het optreden van galsteenzlekte door een invloed o p  de  serumlipiden, 
met name verhoging van het HDL-cholesterol. Ocik andere facloren die vcrband howdeii 
met serumlipiden stonden daarmee in de belangstelling: het gebruik vun orale anti- 
conceptiva ("de pi1'7, vetzucht en afvallen ("lijnen"). 

B e  relatie tussen serumlipiden en galcteenziekte wordt hclicht in het tweede artikel. 
Wij vonden dat her risico het hoogste is als tegelijkertijd het serumgehalite aan H D L  
cholesterol laag en aan triglyceriden hoog is. Resultaten van multivariate analyse geven 



een aanwijzing dat serumlrpiden dichter bij het pathogenetisch mechanisme staan dan 
vctziucEut. 

Het derde artikel betreft de  relatie tussen alcoholgebruik en  galsteenziekre. Speciale 
aandacht wordt besteed aan het probleem dat mensen met galstenen vanwege klachten 
hun alc»holgebimik minderen, hetgeen d e  resultaten van niet-experimenteel ondermek 
kan vertekenen (protopa.ihUscEie vertekening). In een serie patiCnl-controle onderzoeken 
zip de  consequenties van ver'ichillende onderzoeksopzetten geevalueend. Het onderzoek 
demonstreert het bestaan van protopathische vertekening ini onderzoek naar alcohol en  
galsteenziekte. Deze vertekening heeft mogelijk gelleid tot: een overschatting van het 
beschermend effect van alcahol in eerder onderzoek. 

In her vierde artikel wordt het belang vaBi specificatie wan sisicaperiodes in etiologisch 
onderzoek gedemonstreerd aan de hand van een onderzoek naar d e  relatie russen 
zwangerschap en galsteenziekte. Het effect van zwangerschap lijkt tijdelijk te zijn. In d e  
cerstc wijf jaar na een zwangerschap is treedt galsteenziekte tweemaal zo vaak op, 
dilarna wondt peen effect meer waargenomen. 

In een aysbemarische samenvatting wan de literatuur over pilgebruik en galsteenzlekte 
[artikel 5) stelgen we dat in de  meeste onderzoeken risicoperiodes onvoldoende zon 
gespecificeerd om d e  grootte van heit veronderstelde tijdelijke effect: te  kunnen schatten. 
Niettemin wijst het  tottaal aan informatie wel o p  een tijdelijk en  kldn effect. Eigen 
onderzoek over pilgebruik en galsteenziekte (artikel 6 )  geeft resultaten die in over- 
eenstemming zijn met een tijdelijk verhoogd optreden van galsteenziekte. Echter, na 
controle voor een groot aantal andere risicofrrctciren veranderen d e  resultaten sterk. Dit 
suggereert dat d e  schattingen van het effect van pilgebrwik sterk kunnen worden 
vertekend door risicoperiode-specifieke confounding. Helaas blijft onduidelijk of het 
risico hierdoor overschat of juist onderschat wordt. 

In een volgend onderzoek wordt gepoogd de  effecten van vetzucht en afvallen 
("lijnen") op het optreden van acute gulsteenziekte te ontwarren (artikel 7). De  
resultaten wijzen erop dat bij persorien met vetzucht lijnen nier leidt tot een venhnogd 
risico o p  acute galsteenziekte o p  langere termijn. 

De  laatste drie artikelen beschrijven onderzoek dat min of meer een uitvloeisel is van 
het centsrile otiderznek. 'l"cien de  gegevens voos de bovenstaande onderzoeken reeds 
verzonsield waren, verscheen een nieuwe hypothese in de  Iuteratuur: het eten van peul- 
vr~oclzten zou galstenen kunnen veroorzaken. Deze hypottaese kon met aoevalljg in ons 
orudeszoek voorhanden gegevens worden geëvalueerd. Tegen d e  verwachting in wordt ge- 
vciilldeni dsit het risico op galsteenziekte tweemaal zo laag is bij het regelmatig nuttigen 
van peulvruchten [uriìkel 8). In het negende artikel wordt verslag gedaan van een 
onderzoek naar de  vraag of nuensen met een licht huidtype een verhoogd risico o p  
galstenei7 krijgcn, als zij desondanks vaak zonnebaden. Als nevenproduct van d e  onder- 
zoekeiii knmen gegevens ap taEel over her vdórkomen van galstenen in Nederland 
(artikel 10). De prevalentie neemt toe met de leeftijd. 16% van de  mannen en 40% van, 
dc vrouwen in de hmsgste Ieeftiijdscategorie heeft galstenen, of heeft ze ooit gehad; van 
deze munrren heeft ruim éénderde een galblaasoperatie ondergaan; bij vrouwen was dit 
d e  helft. 


